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Įvadas
Šis informacinis leidinys yra skirtas sunkvežimių
vairuotojams, kurie rečiau lankosi Crossrail statybų
aikštelėse. Jame pateikiama reikalinga informacija apie
saugų jums ir jūsų automobiliui važiavimą Londono
gatvėmis šalia neapsaugotų eismo dalyvių.
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Crossrail informacinis
leidinys vairuotojams
Crossing the Capital
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Rizika, kad dviratininkas žus susidūręs su sunkvežimiu yra 25 kartus
didesnė už riziką žūti susidūrus su lengvuoju automobiliu!
Faktai
Dauguma sunkvežimių ir dviratininkų susidūrimų įvyksta sankryžose, ypač žiedinėse ir darant kairįjį
posūkį. Šių susidūrimų tyrimai rodo, kad beveik pusė dviratininko mirtimi pasibaigusių susidūrimų
įvyko sankryžose sukant į kairę. Beveik visais tokiais atvejais sunkvežimio vairuotojas nepastebėjo
dviratininkų arba nepaliko jiems pakankamai vietos.

Priežastys
Sunkvežimio vairuotojai
Klaidos:
• Nepažiūrėjo į veidrodėlius
• Nepaliko pakankamai vietos
• Nepasirinko tinkamo greičio

“Saugumas mūsų
veikloje visada yra
svarbiausias prioritetas”

• Vairavo nedėmesingai
• Vairavo tam nepasiruošę
Dviratininkai
Klaidos:
• Važiavo neprotingai
• Nekreipė dėmesio į perspėjimus
• Nematė ir iš anksto neplanavo
manevrų
• Neįvertino rizikos
• Negirdėjo ir nesusikaupė
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Važiavimas Londono
gatvėmis šalia
neapsaugotų eismo
dalyvių

Crossing the Capital
Connecting the UK

Londono dviratininkų tipai
Atsitiktiniai dviratininkai ir vaikai dažniausiai važiuoja gana lėtai, 5-10 m/h greičiu. Suaugusieji kartais
važinėja kalnų dviračiais ir be šviesų. Jie gali neturėti dviračio vairavimo įgūdžių ir kitiems dviratininkams
būdingo pastabumo. Jie gali važiuoti šaligatviu ir pasukti į važiuojamąją dalį nekreipdami dėmesio į joje
vykstantį eismą. Jų vairavimo stilius gali būti nenuoseklus, todėl lenkdami tokius dviratininkus palikite
jiems pakankamai vietos.

Nuolatiniai dviratininkai važiuoja 10-15 m/h greičiu. Jie
važinėja „miesto“ dviračiais, sėdėdami kiek labiau išsitiesę. Jie
gali dėvėti arba gerai matomus, arba įprastus drabužius.
Jie gali būti labiau linkę manevruoti tarp nejudančių
automobilių eilių, siekdami atsidurti priekyje.
Dažniausiai jie važiuoja maždaug pusės metro atstumu nuo
kelkraščio. Taip jie išvengia šalia bordiūrų pasitaikančių įdubų
ar kitų gatvės nelygumų.
Važiuodami pro stovinčius automobilius, jie gali būti dar
toliau gatvėje nuo kelkraščio, kadangi staigiai atidaromos
durys dviratininkams kelia didelį pavojų.

Patyrę dviratininkai stengsis važiuoti tokiu greičiu, kad
galėtų judėti kartu su miesto transporto srautu, jų greitis
būna apie 20 m/h arba didesnis. Paprastai jie važiuoja
ilgesnius atstumus – 6 mylias arba daugiau. Dažniausiai
patyrusius dviratininkus pamatysite važiuojant juostos
viduriu, ypač ten, kur gatvė per siaura, kad būtų galima
saugiai lenkti. Labiau tikėtina, kad jie automobilių kamštį
lenks iš šono, dėl ko kertant sankryžas juos lengviau pastebi
kiti eismo dalyviai. Jie neretai dėvi specialią dviratininkų
aprangą ir važiuoja lenktyninio stiliaus dviračiais. Jie būna
greitesnės reakcijos, išnaudoja tarpus eismo sraute ir laikosi
pirmumo taisyklės – nesitikėkite, kad jie duos jums kelią tik
todėl, kad yra mažesni!

Apibrėžimus pateikė Dviratininkų
kelionių klubas (CTC), šalies
dviratininkų organizacija, kartu su
Londono dviratininkų kampanija (LCC)
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Saugaus bendro
važiavimo Londono
gatvėmis principai
Dviratininkų matymas

Crossing the Capital
Connecting the UK

• Tikėkitės, kad šalia jūsų sunkvežimio yra daugiau dviratininkų nei galite matyti
• Nuolat ir keliskart pažiūrėkite į visus veidrodžius prieš pradėdami judėti,
manevruodami ir sustodami
• Žinokite, kad dviratininkai gali atrodyti važiuojantys nestabiliai, nes jie apvažiuoja
įdubas, kanalizacijos dangčius ir būna veikiami šoninio vėjo gūsių nuo
pravažiuojančių didesnių automobilių

Atsakomybė
• Palikite dviratininkams kiek galima daugiau vietos
• Sankryžose neužvažiuokite ant dviratininkų stovėjimo zonų
• Stenkitės užmegzti akių kontaktą, taip įsitikinsite, kad dviratininkai jus mato
• Nemanykite, kad dviratininkas girdi jus atvažiuojant – jis gali būti kurčias,
neprigirdėti ar klausytis muzikos per ausines
• Visada praleiskite pėsčiuosius ir vaikus, kurie jau pradėjo eiti per gatvė, nes jie
gali būti kurti, neprigirdėti ar būti su ausinėmis

Jūsų aplinka
• Atsiminkite, kad dėl jūsų sunkvežimio dydžio dviratininkas, motorinės dviratės
transporto priemonės vairuotojas ar pėsčiasis nukentės labiau netgi po
nedidelio susidūrimo

7. 5 T

• Patikrinkite, ar jūsų transporto priemonė turi reikiamus veidrodžius,
apsauginius bamperius ir šoninius sensorius, kurie smarkiai padidina jūsų
matomumą, apsaugo ir padeda pastebėti dviratininkus
• Visuomet būkite dėmesingi ir niekada vairuodami nesinaudokite mobiliuoju
telefonu arba racija
• Planuokite savo manevrus iš anksto ir palikite pakankamai vietos ir laiko
dviratininkams, ypač sukdami į kairę ir važiuodami žiedu
• Važiuodami atbuline eiga ar atlikdami sudėtingus manevrus, naudokitės
pagalbininku
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Susidūrimai su
neapsaugotais
eismo dalyviais
Dviratininkai ir susidūrimai
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Yra 6 pagrindiniai susidūrimų tarp dviratininkų ir
sunkvežimių tipai, šių susidūrimų atveju žūsta didžioji
dalis dviratininkų.
• Į kairę sukantis sunkvežimis nepastebi dviratininko
• Sunkvežimio vairuotojas atidaro kabinos duris prieš
atvažiuojantį dviratininką
• Sunkvežimis lenkia dviratininką
• Į dešinę sukantis sunkvežimis nepastebi dviratininko
• Sunkvežimis pernelyg priartėja prie dviratininko ir su juo
susiduria
• Sunkvežimis nepastebi į gatvę įvažiuojančio dviratininko
Susidūrus sunkvežimiui ir dviračiui visada susižeis ar
žus dviratininkas. Profesionalūs vairuotojai turi būti
ypač atsakingi ir visuomet stengtis išvengti susidūrimų
pavojingų situacijų su dviratininkais (žr. skyrelį
„Susidūrimų priežastys“).

Kiti neapsaugoti eismo dalyviai
Crossrail dirbantys sunkvežimių vairuotojai turi būti ypač
atidūs važiuodami gatvėmis kartu su motociklininkais,
elektriniais invalido vežimėliais, mopedais ir pėsčiaisiais,
vaikais ir neįgaliaisiais.

Ypatingo dėmesio reikalaujantys atvejai:
1. Reikia būti labai atsargiems iškraunant ir pakraunant
krovinius šalia mokyklų ir vaikų darželių
2. Invalido vežimėlių ir mopedų vairuotojai gali jūsų
nepamatyti ir neišgirsti, kai artėjate iš galo
3. Visuomet saugokitės į kelią išbėgančių vaikų, jiems išeinant
iš mokyklų, lipant iš autobusų, traukinių ar automobilių
4. Duokite pirmenybę pėstiesiems, jeigu jie eina per gatvę, į
kurią jūs sukate, ypač jei šalia jų yra mažų vaikų
5. Sankryžose prisiminkite dviračių motorinių transporto
priemonių vairuotojus ir apsidairykite, nes lenkdami jie gali
staiga atsidurti greta jūsų
6. Stebėkite perspėjimus ir ženklus šalia mokyklų, slaugos
namų, ligoninių ir kitų gydymo įstaigų – jie įspėja apie
neapsaugotus eismo dalyvius, todėl jums reikia būti ypač
atidiems ir atsargiems
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Susidūrimų su
neapsaugotais eismo
dalyviais priežastys
ATIDAROMOS DURYS

DVIRATIS ĮSUKA Į KELIĄ

Prieš atidarydami kabinos duris,
visada pažiūrėkite į veidrodžius!

Dairykitės į kelią įsukančių
dviratininkų!

Sunkvežimio vairuotojas atidaro
duris prieš pat dviratininką

Dviratininkas iš šaligatvio įsuka
į gatvę tiesiai prieš sunkvežimį

PER MAŽAS ATSTUMAS

Crossing the Capital
Connecting the UK

Šie 6 susidūrimų
tipai sudaro beveik
pusę visų mirtinų
susidūrimų tarp
sunkvežimių ir
dviratininkų

POSŪKIS Į KAIRĘ

Laikykitės saugaus atstumo!

Prieš pasukdami, keliskart
žvilgtelėkite į akląją zoną!

Sunkvežimio vairuotojas įvažiuoja į
dviratininką judėdamas pirmyn arba
atgal

Į kairę sukantis sunkvežimis
nepastebi iš šono važiuojančio
dviratininko
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Susidūrimų su
neapsaugotais eismo
dalyviais priežastys
LENKIMAS

POSŪKIS Į DEŠINĘ

Sunkvežimis nepalieka
dviratininkui užtektinai vietos!

Sunkvežimis pasuka tiesiai
prieš dviratininką!

Sunkvežimio vairuotojas nepalieka
dviratininkui užtektinai vietos judėti

Sunkvežimio vairuotojas nepastebi
dviratininko ir pasuka į jo kelią

Crossing the Capital
Connecting the UK

Toliau apie
susidūrimus

Nepamirškite, kad Eismo taisyklės
(Highway Code) reikalauja jūsų
visada būti ypač atidiems
važiuojant šalia neapsaugotų
eismo dalyvių – taikomi straipsniai
162–183 ir 204–218!
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Gera vairuotojo
savijauta
Būkite žvalūs
• Patikrinkite, ar jūsų sėdynė yra tinkamoje padėtyje ir
vairuodami sėdėkite tiesiai

Venkite nuovargio
Crossing the Capital
• Nuovargis yra labai dažna eismo
nelaimių
Connecting
the UK
priežastis

• Nustatykite tinkamą ventiliacijos lygį esant lėtam
eismui ar transporto kamščiams

• Nuovargį sukelia miego trūkumas

• Valgykite tinkamai, gerkite daug vandens

• Miego sutrikimai, pvz. miego apnėja, turi
būti tinkamai gydomi

• Nedaug ir dažnai mankštinkitės

• Nuovargį sukelia nereguliarus miegas

• Pavojingiausias paros metas yra 2:00 – 6:00
ir 14:00 – 16:00 (ypač – pavalgius)

Maitinkitės subalansuotai

Bendra jūsų sveikata

• Maitinkitės subalansuotai, bet įvairiai

Jeigu jums pasireiškė simptomai ligos, kuri gali turėtį
įtakos jūsų sugebėjimams vairuoti saugiai, privalote
pranešti apie tai savo darbdaviui ir DVLA ir pasitikrinti
pas savo gydytoją

• Saikingai valgykite „padidintos rizikos“ maistą
• Geriau vartokite lėtai įsisavinamus angliavandenius, o ne
greitai įsisavinamą cukrų
• Valgykite skaidulinį maistą, kad žarnyno veikla būtų
pastovi

• Epilepsija
• Diabetas

• Per dieną suvalgykite 5 porcijas vaisių ir daržovių

• Regos silpnėjimas

• Gerkite daug skysčių

• Miego apnėja

• Sakykite „ne“ didelėms porcijoms!

• Kiti sveikatos sutrikimai
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Naudojimasis
mobiliuoju telefonu
ir racija
Crossrail laikosi politikos, draudžiančios
naudotis mobiliaisiais telefonais vairuojant bet
kokią transporto priemonę, o ypač – didelius
krovininius sunkvežimius (LGV). Šis draudimas
taikomas ir laisvų rankų įrangai ar bluetooth
ausinėms, leidžiančioms skambinti ir atsiliepti.

Crossrail laikosi politikos, kuri draudžia
naudotis racija ir rankose laikomomis radijo
stotelėmis vairuojant bet kokį didelį krovininį
sunkvežimį (LGV).

Crossing the Capital
Connecting the UK

Visuomet
vairuokite atidžiai,
kadangi važiuojant
Londono gatvėmis
šalia neapsaugotų
eismo dalyvių
reikalingas
visas jūsų dėmesys!
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Alkoholis ir
Crossrail politika
Crossing the Capital
Crossrail taiko „nulinės tolerancijos“ alkoholiui politiką Connecting the UK
Ši politika taikoma visiems darbuotojams, konsultantams, atstovams, laikiniems darbuotojams,
rangovams, trečioms šalims ir visiems sunkvežimių bei komercinės paskirties automobilių
vairuotojams, kurie dirba Crossrail statybų aikštelėse ar pristatinėja į jas ir išvežinėja iš jų krovinius!
Crossrail Ltd laikosi nulinės tolerancijos politikos, tačiau
asmenys gali 100 ml iškvepiamo oro turėti iki 5 miligramų
alkoholio. Kuomet alkoholio kiekis viršija 5 miligramus 100
ml iškvepiamo oro, bet neviršija 13 miligramų alkoholio
100 ml iškvepiamo oro, tikėtina, kad asmens organizme yra
alkoholio. Esant teigiamam pirmojo iškvepiamo oro testo
rezultatui (13 miligramų alkoholio 100 ml iškvepiamo oro)
ir jį patvirtinus antruoju testu, asmuo gali būti nušalintas
nuo pareigų ir jo atžvilgiu gali būti pradėta drausminė
procedūra.

Kiek aš galiu išgerti ir neviršyti
leistinos normos?

Smarkaus išgėrimo poveikis organizmui gali būti juntamas
daugelį valandų ir todėl „sunkus rytas po linksmo
vakaro“ gali tęstis ir darbo dieną.

• Jūsų medžiagų apykaitos

Nėra visiems suprantamo ir tinkamo metodo gerti ir
neviršyti leistinos normos. Alkoholio riba kiekvienam
žmogui yra skirtinga. Tai priklauso nuo:
• Jūsų svorio
• Jūsų lyties (vyrų organizmas paprastai alkoholį
išskaido greičiau negu moterų)

• Esamo jūsų streso lygio
• To, kada paskutinį kartą valgėte
• Jūsų amžiaus (jaunų žmonių organizmas paprastai
alkoholį išskaido greičiau)
Žinokite, ką geriate!

2.3
vnt.
1 pinta 4% alaus

3

vnt.

1 pinta 5.2% alaus

3.4
vnt.
1 pinta 6% sidro

2

vnt.

1 didelis stiklas
(250ml) 12% vyno

2

2

9

vnt.

vnt.

vnt.

1 dvigubas džino
su toniku

1 dvigubas (50ml)
degtinės

1 butelis 12% vyno
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Narkotikai ir
Crossrail politika
Crossrail taiko „nulinės tolerancijos“ narkotikams ir
draudžiamiems preparatams politiką

Crossing the Capital
Connecting the UK

Ši politika taikoma visiems darbuotojams, konsultantams, atstovams, laikiniems
darbuotojams, rangovams, trečioms šalims ir visiems sunkvežimių bei komercinės
paskirties automobilių vairuotojams, kurie dirba Crossrail statybų aikštelėse ar pristatinėja
į jas ir išvežinėja iš jų krovinius!
Crossrail Ltd laikosi nulinės tolerancijos politikos,
o tai reiškia, kad jūs negalite piktnaudžiauti, laikyti,
vartoti, saugoti (išskyrus jums išrašytus vaistus ir vaistus,
kuriuos galima įsigyti be recepto), pardavinėti ar pirkti
narkotikus ir draudžiamus preparatus tiek dirbant, tiek
po darbo. Jeigu darbo vietoje įvyksta incidentas, susijęs
su narkotikais, jis bus tiriamas ir apie jį bus pranešta
policijai.
Narkotikų ir kitų draudžiamų preparatų vartojimo
poveikis organizmui gali būti juntamas daugelį savaičių
ir todėl „sunkus rytas po linksmo vakaro“ gali tęstis
žymiai ilgiau negu jūs manote!

Jeigu jūs patekote į eismo įvykį, policija
paprašys jūsų atlikti iškvepiamo oro
testą ir duoti kraujo mėginį, kad būtų
galima patikrinti alkoholio kiekį jūsų
organizme. Policija taip pat atliks
tinkamumo vairuoti testus, kurie
parodo, ar jūsų sugebėjimo vairuoti
neįtakoja narkotikai.
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Tyčia sukeliamos
autoavarijos
Tyčia sukeliamos autoavarijos

Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail vairuotojai turi žinoti, kad kelio M25 zonoje veikiančios organizuotų nusikaltėlių grupuotės
taikosi į kompanijas, valdančias didesnius automobilių parkus, ir tyčia sukelia autoavarijas su tikslu
apgauti savo draudimo kompanijas. Londono policija pradėjo operaciją „Gaudyklė“ (Operation
Catcher), kurios tikslas yra nustatyti įvykdytą nusikaltimą, patraukti nusikaltėlius baudžiamojon
atsakomybėn ir taip sumažinti tokio pobūdžio nusikaltimų skaičių. Ši nusikalstama schema taip pat gali
būti naudojama siekiant pagrobti jūsų automobilį.

Kaip vykdomos tyčinės autoavarijos?
• Savo aukai pagauti nusikaltėliai naudoja dvi mašinas. Šios mašinos
važiuoja priekyje jūsų pastoviai judančiame eismo sraute. Tada
pirmoji mašina staigiai stabdo arba atlieka netikėtą manevrą, dėl ko
antroji mašina taip pat staigia stabdo (dažnai – naudojant rankinį
stabdį) ir tuomet jūsų automobilis susiduria su šia mašina
• Tuomet pirmoji mašina pasprunka, o antroji – dabar jau sudaužyta
– mašina sustoja.
• Antrojoje mašinoje sėdintys asmenys pradės kaltinti tą mašiną, kuri
pabėgo ir reikšti užuojautą savo aukai – jums.
• Dažniausiai antrojoje mašinoje būna mažiausia trys asmenys.
• Antrosios mašinos vairuotojo duomenys dažnai jau būna surašyti ir
salone būna visi draudimo ir registracijos dokumentai.
• Antrosios mašinos vairuotojas kalbės angliškai, tačiau keleiviai
angliškai gali nekalbėti.

Jeigu jūs galvojate, kad
patekote į tyčia sukeltą
autoavariją,
pirmiausia turite
paskambinti į policiją
numeriu
0300 123 1212
ir paprašyti
OPERACIJOS
„GAUDYKLĖ“
PAREIGŪNO
arba skambinti 999
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Saugumo
suvokimas
Sunkvežimio vairuotojams svarbūs
saugumo aspektai
• Nepalikite raktų užvedimo spynelėje net trumpam, kai
transporto priemonė stovi nenaudojama
• Krovinių laikymo vietos, kuriose laikinai sandėliuojami
pavojingi arba labai vertingi kroviniai ir kurios nėra
atitinkamai apsaugotos
• Parkavimosi vietos, kuriose trūkta įvažiuojančių ir
išvažiuojančių automobilių kontrolės
• Pristatymo, kelionės maršruto ir grafiko detalės nėra
paslėptos ar užrakintos jūsų automobilyje
• Nerūpestingas kalbėjimasis su visais iš eilės apie kelionės
maršrutą, įvažiavimą į objektus ir jūsų gabenamą krovinį
gali būti naudingas asmenims, kurie norėtų patekti į jūsų
automobilį. Šnekučiavimasis per pusryčius gali atrodyti
nekaltias bet ar jūs įsitikinę, kad niekas nesiklauso jūsų
pokalbio?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Jūsų krovinys arba automobilis
gali tapti nusikaltėlių taikiniu
• Jūsų transporto priemonę kartu su jos kroviniu teroristai
gali panaudoti kaip mobilų ginklą, kurio padedami jie gali
pateikti į jiems reikalingas vietas
• Pavogtas krovinys ar transporto priemonė ateityje gali
būti panaudota teroristinei atakai, jeigu jūs vežate
toksines medžiagas ar chemikalus
• Tam tikri kroviniai, kurie būna paruošti arba ruošiami
pervežimui, juos pavogus gali būti palyginti lengvai
nugabenti į reikiamą vietą
• Jeigu jūs vairuojate paženklintą sunkvežimį ar furgoną
ir planuojate važiuoti nustatytu maršrutu ar patekti
į nustatytus objektus, tokia transporto priemonė,
vairuojama teroristo, niekuo neišsiskirs iš kitų!

Nuolat būkite budrūs ir
jeigu įtariate – praneškite
Skambinkite konfidencialia
antiteroristine karštąja linija

0800 789 321

Jeigu esate kurti ar sunkiai girdite,
galite pasinaudoti tekstiniu telefonu
ir skambinti 0800 032 4539
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Mes visi turime teisę
kasdien grįžti namo sveiki
Mes esame įsitikinę, kad visų
nelaimių galima išvengti
Mes visi turime dirbdami
kartu šito siekti

Svarbūs kontaktai
• Bendrieji klausimai ir projekto saugumas
Crossrail pagalbos tarnyba
0345 602 3813
• Jeigu įtariate – praneškite
Londono policijos kovos su terorizmu padalinys
0800 789321
• Bendrieji sveikatos klausimai
Sveikatos apsaugos tarnyba (NHS)
0845 4647
• Jeigu įtariate - praneškite
Saugumo tarnyba
0800 111 4645

•	FVagystės iš krovininių sunkvežimių ir
pavogtos transporto priemonės
Sunkvežimių policija (TruckPol)
02476 516 246
• Tyčinės ar tariamos autoavarijos
	Londono policijos operacija „Gaudyklė“
(Operation Catcher)
0300 123 1212 arba 999
•	Konsultacijos dėl pavojingų krovinių
pervežimo automobilių keliais
	Pavojingų krovinių gabenimo
departamentas
020 7944 2755
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